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 נס ציונה -המרכז לבריאות הנפש באר יעקב 

  ניהול סיכונים בפסיכיאטריה –סדרת הרצאות 
  

  גבולות אחריות המטפל לאובדנות מטופל – 201209.05. – 5מפגש 
 גרשט- ד ליאת קיסר"עו

 
  

 אחריות המטפל גבולות –אובדנות 
  

  . אטריתהשכיחות ביותר במערכת הפסיכיהכואבות ו, תמדובר באחת הסוגיות המדוברו
אך , כלפי עצמו(לעשות בכדי להעריך את מסוכנותו של חולה נפש  מה ניתן –משמעות ניהול הסיכונים בהקשר זה 

 –בהיבט הרוחבי , כמו כן. הצעדים בהם ניתן לנקוט בכדי לטפל במסוכנות הזו ולצמצמה ומה, )גם כלפי הזולת
הספציפי  לגבי המטופל, נות לעתיד לבואשתאפשר הקטנת המסוכ, אחרת/ טיפולית/ יש דרך מערכתית האם

 . םומטופלים אחרי
  

מנקודת ראותו של וזאת , גבולות אחריותו של המטפל בחולה פסיכיאטרי בסיטואציה של ניסיון אובדנינבחן את 
 : בית המשפט

וקשר סיבתי בין , נזק, התרשלות: דברים 3על התובע להוכיח  ,רשלנות רפואיתכאשר מוגשת תביעה בגין , כזכור
  .ההתרשלות לנזק

, האם הצוות המטפל פעל בהתאם לסטנדרט סבירש לבחון "יהא על ביהמ, גם במקרה של תביעה שעניינה אובדנות
האם עשה כל : ייבחנו כל האפשרויות שהיו בפני הגורם המטפל, לפיכך). בטיפולהתרשל  -כלומר (או סטה ממנו 

ומכאן תיבחן ! ?האם צפה או היה עליו לצפות שהמטופל יבצע ניסיון אובדני? שביכולתו של רופא סביר בנסיבות
  .קשירה וכדומה, העברה למחלקה סגורה, האם היה מקום לנקוט באמצעים כדוגמת השגחה מיוחדת -השאלה

  
הסטנדרט הטיפולי מותווה לפי פרקטיקה מקובלת , כמו בכל תחומי הרפואה? כיצד נקבע הסטנדרט הרפואי הסביר

הנחיות משרד , תקנות, בהתאם לחקיקה, כמו כן. מחקרים והידע הרפואי באותה עת, בהתאם לספרות המקצועית
  .נהלים ועוד, הבריאות או האיגוד המקצועי

הוא יבחן עמידה בסטנדרט סביר הן בהיבט , להכריע בתביעה שעניינה אובדנות בבואו של בית המשפט, לפיכך
טיפול ; נקיטת אמצעי זהירות והשגחה מתאימים, הערכת הסיכון לאובדנות, י פסיכיאטר"בדיקה ע(הקליני 

  .והן בהיבט המשפטי, )'תרופתי או אחר וכד
קליניות בעת שהוא בוחן את -דקויות טיפוליותלהיכנס ל) ואף עושה כך בפועל(כי בית המשפט רשאי , יש לזכור

נבחנות , והתאבד במהלך אשפוזו זה, במידה ומדובר במטופל שהוחלט לאשפזו, למשל, כך. התנהלות הצוות
הגבלת חופש התנועה , השגחה מיוחדת, לרבות אמצעי ריסון, אפשרויות הטיפול השונות שניתן היה לבחור בהן

במידה ומטופל שהוחלט לשחררו התאבד מחוץ . לקיחת חפצים מסוכנים ועוד ,)אי יציאה לחצר - למשל(במחלקה 
; לרבות שקילת אמצעים חלופיים כדוגמת השהיה, וייבחן שיקול הדעת העומד מאחורי ההחלטה לשחרר, למוסד

  . 'יצירת קשר עם המטפלים בקהילה וכד; טיפול מרפאתי כפוי
  

  שאלת המידתיות –ליו האיזון העדין בין זכויות המטופל לחובה להגן ע
  

פעמים . מצד המוסד, לכאורה, נוגעת להשגחה הלקויה, הטענה הרווחת בתביעות רשלנות רפואית שעניינן אובדנות
ובכך למנוע את , גם אם בכפייה, כי היה על הצוות הרפואי לקבל החלטה על אשפוז במחלקה סגורה, רבות נטען

  . יכולתו של המטופל לברוח ולהתאבד
הרי שטענה זו יוצרת , )בלתי מדויקת בעליל, עובדה שהיא כמובן(יח שלא ניתן להתאבד במחלקה סגורה גם אם ננ

, חובתו של הגורם המטפל להגן על המטופל ועל שלומו, מחד –" התנגשות ערכים"לאור , מורכבות לא פשוטה
  : לחירות ולכבוד) כמו כל אדם(זכות המטופל  –ומאידך 

זכויות היסוד של האדם בישראל "כי , קובעיםכבוד האדם וחירותו : לחוק יסוד 1סעיף עקרונות היסוד המובאים ב
כי כל אדם , לחוק היסוד 4בהמשך קובע סעיף ". חורין-בקדושת חייו ובהיותו בן, ה בערך האדםמושתתות על ההכר
  . על גופו ועל כבודו, זכאי להגנה על חייו

  . מחייב שמירה על כבודו של המטופל 1996-ו"תשנ, לחוק זכויות החולה 10גם סעיף 
כי המטרה העיקרית של אשפוז חולה בבית חולים הינה , מדגיש 1991-א"תשנ, חולי נפשלחוק טיפול ב) ב(35סעיף 

  . אלא לפי הוראות חוק זה, ואין לאשפז אדם לשם הגנה על הציבור או עליו בלבד, קבלת טיפול רפואי
שלילת  –כלומר . לכבוד ולאוטונומיה, זכותו לחירות: מאמירות אלו ואחרות אנו גוזרים את זכויות המטופל

כבוד האדם וחירותו מחייב כי פגיעה בערכים אלו תהיה : חוק יסוד. חירותו של מטופל אינה עניין של מה בכך
  .תוך פגיעה מינימלית בזכויות המטופל, תשיג את המטרה בצורה הטובה ביותר האפשרית - כלומר , מידתית
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המטופל או זולתו  ןה של שמירת בטחושעל הצוות המטפל לשאול את עצמו האם ניתן להשיג את המטר, מכאן

בין החובה להגן על כבוד החולה  איזון עדין ,למעשה, הצוות נדרש לבצע. בזכויותיו אלו פחותבאמצעים הפוגעים 
. לשם הגנה עליו או על הסובבים אותו) בכפייהי טיפול או אשפוז "ע(לבין הצורך בפגיעה בזכויותיו אלו , וזכויותיו
ניתן להשיג את אותה המטרה באמצעות , ירה במסלול של אשפוז בכפייה במחלקה הסגורההאם במקום בח: למשל

  .הרי שפתרון זה הינו מידתי יותר, במידה והתשובה חיובית? אשפוז מרצון בסטטוס של השגחה מיוחדת
ום ש יבחן האם היה מק"ביהמ, יש לזכור כי כאשר מגיע מקרה אובדני לדיון משפטי עקב טענה לרשלנות, מנגד

האם היה מקום ללכת , דהיינו. והאם כך היה נמנע הנזק –לשלול חירותו של החולה ולאשפזו , לפגוע בזכויות האלו
  .הפחות מידתית לכאורה, בדרך המחמירה

  
  :מה יבחן בית המשפט

  
והאם רופא סביר היה פועל אחרת , בית המשפט רוצה לקבוע האם היתה כאן התרשלות שגרמה לנזק, כאמור
  : בין היתר, בית המשפט בודק. ת המקרהבנסיבו

  
 האם הערכת המסוכנות של המטופל היתה סבירה בנסיבות ?  
 האם נשקלו כל האפשרויות הטיפוליות ?  
  האם תועדו, אם כן –האם היו התייעצויות ?  
 פוגעת כמה שפחות בזכויות לשם השגת המטרה(מידתית , האם ההחלטה היא סבירה (  
 האם תועדו נימוקי ההחלטה?  

  
  

  הערכת הסיכון וגבולות האחריות מול המטופל האובדני :נייר עמדה של איגוד הפסיכיאטריה בישראל
  

מענה טיפולי גורף  ומבהיר כי אין, נייר העמדה מתייחס למורכבות ההתנהלות הטיפולית למול מטופל אובדני
כי , במסגרת נייר העמדה, גורס האיגוד. הכאשר גם אשפוז פסיכיאטרי לא תמיד ימנע את המעש, לסיכון האובדני

על . ישנה אחריות על פעולותיו והכרעותיו) בצורה ניכרת אשר כושר שיפוטו אינו פגום(גם למטופל האובדני 
להפעיל שיקול קליני מושכל לאור הידע , להעריך את הסיכון האובדני, הרלוונטי המטפל לאסוף את המידע

 . תשריות בנסיבוולבחור מבין חלופות ההתערבות האפעי המקצו
  

שמירה מיוחדת ודיווח בבית חולים , טיפול, התערבות -התאבדות נסיונות 200929/חוזר מינהל רפואה 
 פסיכיאטרי/ כללי 

  
ל "קיים קושי פרקטי לנבא את הסיכון הנ. כי אין מענה טיפולי גורף לסיכון האובדני, מדגיש גם משרד הבריאות

אין לראות . כה קלינית ולהציע תכנית התערבות וטיפול להפחתת הסיכוןביכולת הפסיכיאטר לבצע הער. ולמנעו
יש לבחון את איכות . בהערכה או בהתערבות הטיפולית, בכל מעשה אובדני שלא נמנע כמשקף כשל בזיהוי

  . על מגבלותיהם, הזהירות והמקצועיות בראייתם הכוללת, הידע, המשמעויות, האיזונים בעת שנלקחו
המטפל אינו אחראי על כי , וקובע) אם הינו בעל שיפוט(למימד האחריות האישית של המטופל  החוזר מתייחס גם

אלא מתפקידו ללוותו במצוקתו ולעשות כל שביכולתו המקצועית למנוע , חייו של מטופל שביצע ניסיון התאבדות
 .ביצוע ניסיון התאבדות נוסף

  
  

  לסיכום 
  

, כתוצאה מניסיונות אובדניים) מוות או נכות(נזקים למטופלים  קיימת בעייתיות מובנית במקרים בהם נגרמים
  . לשמור על גופו ונפשו –כלפי המטופל הבא בשעריו הרפואי לאור חובת הזהירות המושגית הקיימת למוסד 

ש בוחן את "כאשר בימ, מסודר ומתועד, חשוב לציין כי במקרים בהם כל הליך הערכת המטופל היה יסודי, ואולם
  ]. חיון 14107-01. א.תלמשל ' ר[הוא אינו ממהר לאמץ את מבחן התוצאה במנותק מן העשייה  – הדברים

  
 –ערכים חשובים  2שכן הגורם המטפל נדרש לבצע איזון עדין בין , ן קשותברור שגם מבחינה קלינית ההכרעות הינ

לשם הגנה על חיי המטופל אלו לבין המחויבות לפגוע בזכויותיו , בין הזכות של המטופל כאדם חופשי ואוטונומי
מבחינה  הן קלינית והן, כל פגיעה כזו צריכה להיעשות בהתאם לסטנדרטים מקובלים. ובטחונו שלו או של הסביבה

, ומתועד היטב, כאשר הטיפול עומד בתנאים אלו. תוך שמירה על זכויותיו ואיכות חייו של המטופל, לגאלית- מדיקו
  . ניתן יהיה לנהל הגנה טובה יותר בתיקים המגיעים לדיון משפטי

  
  


